INFOBROCHURE
SCHOOLJAAR 2021- 2022

WELKOM!
Wij zijn blij met jouw keuze voor onze s cho ol!

Wat vind je in deze br ochu re?
Alle info die je nodig hebt om je thuis te voelen op school vind je hier overzichtelijk bij
elkaar.
Heb je toch nog een vraag? Juf Anja, de directeur van de school, en juf Sarah, onze zorgcoördinator, staan
klaar om je vragen te beantwoorden!

Welke s chool willen we zijn?
Elk kind moet zich goed voelen op s choo l. Want dan pas kan er gele erd worden. Ons
e nt h ou s iast e, ge mot iv e erd e team st aat klaar om samen op weg te gaan, met jouw
kind en met jou. Want school maken, dat doen we samen!

KLEINS CHALIG – FAMILIAAL – POSITIEF – GELOVEN IN GROEI – LEREN IS LEUK –
ZORGZAAM – D IV E RSIT EIT – CHRISTE LIJK – M E E RTALIGHE ID

Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op
tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
De Bijbel - Psalm 1: 3

.Christelijke basisschool De Leertuin • Korte Altaarstraat 19 • 2018 Antwerpen • tel. 03/293 06 08 • info@leertuinantwerpen.be • www.leertuinantwerpen.be

Communicatie
We vinden het belangrijk dat we jou op een gemakkelijke manier kunnen bereiken.
Op deze manier willen we daarvoor zorgen:
1. Alle brieven, mededelingen, facturen, uitnodigingen,… bezorgen we via MAIL.
We hangen de doorgestuurde info in het groot op het prikbord in de inkomhal.
Zo weet je dat er een mail op je wacht in je mailbox!
2. Heb je geen mailadres, of heb je daar niet altijd toegang toe? Dan bespreek je
best even met de klasleerkracht op welke manier jij wel bereikbaar bent.
3. Indien we geen enkele reactie van jou krijgen via de vorige kanalen, zullen we je
bellen.
4. Als je niet via deze wegen te bereiken bent zullen we alle info op papier
meegeven met je kind. Vraag er gerust naar als je iets mist!
BELANGRIJK!!
ZORG DAT WE ALTIJD JOUW JUISTE MAILADRES EN TELEFOONNUMMER HEBBEN!
DIT IS IN HET BELANG VAN JOUW KIND!

MIJN KIND IS ZIEK
03/293 06 08

info@leertuinantwerpen.be

•

Verwittig de school

•

Mail naar de leerkracht van je kind. Zo kunnen jullie afspraken maken over het gemiste
schoolwerk.

•

1 tot 3 dagen afwezig: enkel een briefje van de ouders met een verklaring. OPGELET: dit kan
slechts 4 keer! Gebruik daarvoor de strookjes in de agenda van je kind.

•

Langer dan 3 dagen afwezig: altijd een geldig doktersbriefje

MAG MIJN KIND OP SCHOOL MEDICIJNEN NEMEN?
Neen. Wij mogen geen enkel medicijn toedienen of andere medische handelingen stellen.
Wij kunnen wel helpen om het medicijn tijdig en correct te gebruiken, als je dit vooraf aanvraagt met
een briefje van de dokter.
JE KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL. WAT NU?
We bekijken de ernst van de situatie en laten je kind even tot rust komen. Indien nodig bellen we jou
of de contactpersoon die je hebt opgegeven.
Kom je kind zo snel mogelijk halen of laat ons weten wie er zal komen als je dit niet zelf kan.
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MAG MIJN KIND AFWEZIG ZIJN?
Kleuters mogen afwezig zijn, maar moeten wel minimum 290 dagen op school zijn.
Vanaf 5 jaar is elk kind leerplichtig en moet dus op school aanwezig zijn. Er zijn enkele
uitzonderlijke afwezigheden toegestaan.
Dit bespreek je altijd vooraf met de klasleerkracht en met de directeur.
ONGEWETTIGD AFWEZIG
Als je kind 5 keer afwezig was zonder geldige reden, dan moeten wij dit doorgeven aan het CLB. Het
CLB zal dit behandelen als ‘problematische afwezigheid’ en contact met je opnemen.

Op tijd op school

De poort is open van 8u30 tot 8u45.

WAT ALS JE TE LAAT OP SCHOOL BENT?
Dat is erg jammer, want dan mist je kind het gezelligste stukje van de dag! Bovendien stoort dit de
lessen die dan al begonnen zijn. Je kind mist dus ook de eerste les!
Gelukkig lukt het 90 % van onze ouders om mooi op tijd op school te zijn!
WELKE AFSPRAKEN MAKEN WE OVER LAATKOMEN?
Om 8u45 gaat de poort dicht. Wij begeleiden de kinderen die nog niet in de klas zijn. Er is op dat moment
dus geen permanentie om de poort opnieuw open te doen! Uw kind wacht voor de schoolpoort en
dit onder uw eigen toezicht!
Om 9u10 gaat de poort nog een keer open voor wie te laat is. We noteren de naam van de
laatkomertjes. Wij zijn immers verplicht om dit op te volgen.
Alle laatkomertjes gaan samen naar hun klassen, zodat de lessen slechts 1 keer gestoord worden.
WAT ALS JE VAAK TE LAAT KOMT?
Kom je meer dan 4 keer te laat in dezelfde periode ( van vakantie tot vakantie), dan is het noodzakelijk
om te bespreken wat hiervan de oorzaak is. Dit kan zeker geen gewoonte worden. We noteren de
datum waarop je kind te laat komt en de reden. We moeten dit ook aangeven in het digitale
aanwezigheidsregister. Dit kan doorgegeven worden aan het CLB als het laatkomen problematisch
wordt.
Komt je kind nog later dan de 2 de poort ( om 9 u10) en heb je dit niet telefonisch of vooraf gemeld
met een geldige reden, dan is je kind al als ‘ afwezig’ ingeschreven in het digitale aanwezigheidsregister!
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Belangrijke data

In deze infobrochure vind je de belangrijke data die reeds vastliggen voor het hele schooljaar. Andere
uitstappen, feesten, infomomenten,… worden ingepland volgens beschikbaarheid en actualiteit.
Elke maand krijgt je kind een afgedrukte maandkalender mee, waarop je de uitstappen, zwemregeling,
vieringen, oudercontacten, feesten,… kan terugvinden.
VRIJE DAGEN IN HET SCHOOLJAAR 21-22
Pedagogische studiedag

Woensdag 06-10-21

Herfstvakantie

Van maandag 01-11-21 tot en met vrijdag 05-11-21

Wapenstilstand

Donderdag 11-11-21

Halve dag

Vrijdag 24-12-21

Kerstvakantie

Van maandag 27-12-21 tot en met vrijdag 07-01-22

Facultatieve dag

Vrijdag 28-01-22

Krokusvakantie

Van maandag 28-02-22 tot en met vrijdag 04-03-22

Pedagogische studiedag

Vrijdag 18-03-22

Paasvakantie

Van maandag 04-04-22 tot en met vrijdag 15-04-22

Paasmaandag

Maandag 18-04-22

Facultatieve dag

Vrijdag 13-05-22

Hemelvaart

Donderdag 26-05-22 en vrijdag 27-05-22

Pinkstermaandag

Maandag 06-06-22

Laatste schooldag

Donderdag 30-06-22 halve dag!
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Oudercontacten
We vinden het heel belangrijk om te praten over de ontwikkeling van uw kind. We verwachten dat je
aanwezig bent op oudercontacten. Als dat niet lukt, maken we graag een andere afspraak met je.

OUDERCONTACTEN KLEUTERS
Meet & Greet: kennismaken met de leerkracht en de
Donderdag 9 september 21
klaswerking (met alle ouders van de klas)
Startcontact: bespreken van eerste weken van het
Woensdag 13 oktober 21
schooljaar (individueel)
Babbelcontact 1: bespreken van de ontwikkeling van je
Woensdag 26 januari 22
kleuter (individueel)
Babbelcontact 2: bespreken van de ontwikkeling van je
Woensdag 22 juni 22
kleuter (individueel)
Dit zijn gesprekken van 10 minuten. Is een langer gesprek nodig, dan zullen we jou uitnodigen. Je kan ook
altijd zelf een gesprek aanvragen via de leerkracht of de zoco juf Sarah.

OUDERCONTACTEN LAGERE SCHOOL
Meet & Greet: kennismaken met de leerkracht en de
Donderdag 9 september 21
klaswerking (met alle ouders van de klas)
Startcontact: bespreken van eerste weken van het
Woensdag 13 oktober 21
schooljaar (individueel)
RAPPORTcontact 1: bespreken van de ontwikkeling en
Woensdag 26 januari 22
leerevolutie van je kind (individueel)
RAPPORTcontact 2: bespreken van de ontwikkeling en
Maandag 27 juni 22
leerevolutie van je kind (individueel)
Dit zijn gesprekken van 10 minuten. Is een langer gesprek nodig, dan zullen we jou uitnodigen. Je kan ook
altijd zelf een gesprek aanvragen via de leerkracht of de zoco juf Sarah.
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Een dagje in de kleuterschool
POORT: De poort gaat open van 8u30 tot 8u45 .
OPEN ONTHAAL De kleuters gaan meteen naar hun eigen klas. Daar kunnen ze even rustig wakker
worden op de bank of al meteen spelen in de hoekjes. Onze jongste schatjes gaan eerst even naar het
toilet!
START van de LESSEN: Om 8u50 gaan alle kleuters in de kring zitten. De dag begint met een kort gebed,
een lied, een gesprekje, een leuk filmpje,… Voorlezen en vertellen is een belangrijk moment voor
de taalontwikkeling van je kleuter. Nieuwe woorden worden spelenderwijs aangeleerd en geoefend.
EERSTE SPEELTIJD: Na anderhalf uur luisteren, spelen, knutselen en ontdekken is het tijd om even buiten
te spelen in de superleuke speeltuin. Tijdens de ochtendspeeltijd krijgen alle kleuters een stuk fruit
van de school. We zorgen voor variatie, zodat zij verschillende smaken leren kennen en appreciëren.
EILANDJES: Na de speeltijd gaat het spel in de hoekjes ( eilandjes) verder. Onder begeleiding van de juf
leert je kleuter spelenderwijs de wereld kennen via boeiende thema’ s en spelactiviteiten. De jongste
kleuters experimenteren met allerlei nieuwe materialen en technieken, de oudsten maken tijd voor
taal- en telspelletjes.
TURNEN: in de gang voor de kleuterklassen kan je kleuter zich uitleven met bewegingsspelletjes, maar
in de grote turnzaal wordt het pas echt leuk. Evenwicht, balspelen, loopspelletjes,… Bij mooi
weer en als de grote speelplaats vrij is, kunnen we ook lekker fietsen en steppen.

MIDDAGPAUZE: van 12 u tot 13 u
SPELEN: om 12 u is het tijd om buiten te spelen. Je lekker uitleven
met de vriendjes onder toezicht van een externe toezichter of een
leerkracht.
ETEN: om 12 u30 gaan alle kleuters eten. Iedereen heeft een
brooddoos met een gezonde maaltijd mee. Er wordt water
gedronken uit de eigen herbruikbare drinkbus ( geen
wegwerpflesjes). Alle kleuters krijgen een lekker kommetje soep
van de school. Zelfs als je kleuter thuis geen soep lust, zien we dat
de meesten dit op school wél gewoon lekker mee-eten.
SLAPEN: in onze slaapnestjes kunnen de kleintjes die er nood aan
hebben even een dutje doen. Een tuutje meegeven voor het
slapen mag! Bespreek het even met de juf.
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NAMIDDAG: vanaf 13 u gaan we weer aan de slag in de klas. We leren over de wereld rondom ons, doen
onderzoekjes, gaan creatief aan de slag, spelen toneel, leren een lied,…
NAMIDDAGSPEELTIJD: van 14 u40 tot 15 u gaan we nog even uitwaaien op de speelplaats. Alle kinderen
krijgen een koek van de school. Elke dag kunnen de kleuters kiezen uit 3 soorten. Dit hoef je dus niet
zelf mee te geven!
KNUS KWARTIERTJE: de dag wordt afgesloten met een vaste activiteit. Dit kan een liedje zijn, een
voorleesverhaal, een poppenkast,...
EINDE VAN DE LESDAG: om 15u25 is de les gedaan. De kleutertjes blijven in de klas wachten tot ze
worden opgehaald. (behalve als dit omwille van Covid-19-maatregelen niet kan)
NABEWAKING: tot 15u40 kan je je kleuter ophalen in de klas. Vanaf 15u40 brengen we de overgebleven
kinderen naar de nabewaking. Die gaat door bij juf Marina van onze buurschool De Dageraad, onder
het afdak.
Zodra de kinderen bij juf Marina zijn, start de BETALENDE OPVANG ( 0. 65 €/ half uur).
Je kind kan tot 17u30 terecht in de nabewaking. Kom zeker op tijd!
KINDEREN OPHALEN NA 15u40: onze schoolpoort gaat dan dicht. Je kan je kind ophalen om de hoek, bij
de buurschool De Dageraad. ( Lange Altaarstraat 8, bellen bij de groene poort).

Spelende kleuters
We hebben een heerlijke kleuterspeelplaats waar kleuters van een stukje natuur mogen genieten. Zeker
bij regenweer kan de speelplaats erg modderig zijn. Hou daar rekening mee en geef je kind laarsjes mee
en een regenjas die je makkelijk kan wassen!
In de klas wordt veel gespeeld, maar ook veel gewerkt met lijm, verf of kleurstiften. We vragen je om
je kleuter naar school te brengen met kleding die vuil mag worden. Dat is immers niet te vermijden!
Een spelende kleuter is een lerende kleuter!
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Een dag in de lagere school
POORT: De poort gaat open van 8u30 tot 8u45 .
OPEN ONTHAAL De kinderen gaan meteen naar hun eigen klas. Daar is tijd om rustig ‘ thuis te komen’:
even lezen, een rustig spelletje spelen, een babbeltje met de juf, nog wat uitleg vragen,…
START van de LESSEN: Om 8u50 zitten alle leerlingen klaar voor de les. De dag begint met een kort
gebed, een lied, een gesprekje, een leuk filmpje,…
EERSTE SPEELTIJD: Na 2 lesuren intensief luisteren is het tijd om even stoom af te blazen. Tijdens de
ochtendspeeltijd krijgen alle kinderen een stuk fruit van de school. We zorgen voor variatie, zodat zij
verschillende smaken leren kennen en appreciëren.
EILANDWERK: Na de speeltijd volgt een uurtje zelfstandig werk in de Eilanden. Je kind gaat zelfstandig
aan de slag met rekenen en taal, werkt verder aan een knutselwerkje of zoekt iets op op de computer.
De juf of meester maakt tijd om kinderen individueel verder te helpen, iets nog eens opnieuw uit te
leggen,…

MIDDAGPAUZE: van 12 u tot 13 u
SPELEN: om 12 u is het tijd om buiten te spelen. Voetballen,
basket, klimmen en klauteren, een middagje muziek, gewoon
lekker uitleven met de vriendjes,… onder toezicht van
een externe toezichter of een leerkracht.
ETEN: om 12u30 gaan alle kinderen in de rij naar de refter of de
eigen klas om te eten. Iedereen heeft een brooddoos met een
gezonde maaltijd mee. Iedereen krijgt ook lekker verse soep vol
vitaminen. Er wordt water gedronken uit de eigen herbruikbare
drinkbus ( geen wegwerpflesjes).
NAMIDDAG: vanaf 13 u starten we weer met de les. We leren over de wereld rondom ons, doen
onderzoekjes, gaan creatief aan de slag, spelen toneel, leren een lied,…
TURNEN: 1 namiddag in de week gaat jouw kind lekker intensief turnen met meester Lucas. Hiervoor
heb je turnpantoffels en een kort turnbroekje nodig. Ook een turn T- shirt met logo van de school hoort
bij de outfit. Deze wordt aangekocht via de school en zal je op het eerste factuur zien staan. Ten minste
bij elke vakantie gaat de turnzak mee naar huis om te wassen.

NAMIDDAGSPEELTIJD: van 14u30 tot 14u50 gaan we nog even uitwaaien op de speelplaats. Soms gaan
we ook even naar de Dageraadplaats. Alle kinderen krijgen een koek van de school. Dit hoef je dus
niet zelf mee te geven!
LEESKWARTIERTJE: elke dag wordt afgesloten met een leeskwartier. Elk kind heeft een eigen favoriet
leesboek en leest op eigen niveau. Zij krijgen ook kleine opdrachtjes hierbij die het lezen nog leuker
maken. We maken hierdoor veel ‘leeskilometers’, want… hoe meer je leest hoe beter je leest!
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EINDE VAN DE LESDAG: om 15u25 is de les gedaan. Dan komen de leerlingen in rij naar de turnzaal en
wachten op de afgesproken plaats tot ze opgehaald worden. Je kan je kind in de inkomhal opwachten.
De kleutertjes en het 1ste leerjaar blijven altijd in de klas wachten. (behalve als dit omwille van Covid19-maatregelen niet kan)

NABEWAKING: tot 15u40 kan je je kind ophalen in onze turnzaal. Vanaf 15u40 brengen we de
overgebleven kinderen naar de nabewaking. Die gaat door bij juf Marina van onze buurschool De
Dageraad, onder het afdak. Zodra de kinderen bij juf Marina zijn, start de BETALE NDE OPVANG
( 0. 65 €/ half uur). Je kind kan tot 17u30 terecht in de nabewaking. Kom zeker op tijd!
KINDEREN OPHALEN NA 15u40: onze schoolpoort gaat dan dicht. Je kan je kind ophalen om de hoek,
bij de buurschool De Dageraad. ( Lange Altaarstraat 8, bellen bij de groene poort).

Speelplaats
Tijdens de speeltijden gaan alle leerlingen buitenspelen. In de winter voorzie je dan ook best een warme
jas, sjaal en handschoenen (met de naam erop!).
Op afgesproken momenten mag je kind ook in de Leestuin een boekje lezen
Op de speelplaats worden activiteiten voorzien. Voetbal, basketbal, fietsen voor de kleuters,
spelletjes,… Jouw kind hoeft dus niets mee te brengen om te spelen.
Als je kind toch spullen van thuis meebrengt (voetbalkaarten, pokémonkaarten, speelgoed,…) dan is hij
of zij zelf verantwoordelijk hiervoor.
Het uitwisselen van voetbalkaarten of andere zaken is leuk en leerzaam, maar bij deze spelletjes kan je
zowel kaarten bijwinnen als verliezen. Daar moeten kinderen mee leren omgaan. Als we merken dat er
ruzie ontstaat, zullen we het meebrengen van dit soort speelgoed verbieden.

Zwemmen
Zwemwater is schaars in de stad Antwerpen. Het enige moment waarop wij van het zwembad gebruik
kunnen maken, is op maandag tijdens de middagpauze.
Om organisatorische redenen zal dan ook enkel het 5de en 6de leerjaar dit schooljaar gaan zwemmen.
De leerlingen eten dan wat vroeger.

Fietsen
We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen kunnen fietsen en zich op een veilige manier in het
verkeer kunnen begeven. Niet iedereen heeft een fiets. Daarom voorzien we zelf een aantal fietsen op
school om alle kinderen de kans te geven om te leren fietsen. We fietsen pas in het verkeer in het 5 de
en 6de leerjaar.
Komt je kind zelf met de fiets naar school, dan vragen we je om de fiets voor de school aan de
fietsenstallingen te parkeren met een fietsslot. Wie een keertje geen slot heeft, kan er eentje komen
lenen bij de directie.
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Huiswerk
Waarom geven we huiswerk?
-

Leerstof die je kind al heeft geleerd in de les, moet worden ingeoefend om te automatiseren.

-

Je kind leert verantwoordelijkheid nemen voor taken die zijn gegeven en om in orde te zijn met de
schoolagenda.

-

Je kind leert zelfstandig te werken. Hij/zij leert zelf in te schatten wat al lukt en waar hij/zij nog
vragen over moet stellen in de les om het beter te begrijpen.

-

Als ouder heb je zicht op wat je kind al heeft begrepen en wat nog moeilijk loopt.

Welk huiswerk krijgt je kind?
1ste en 2de leerjaar:
DAGELIJKS 15 minuutjes luidop lezen
Oefenblaadjes voor rekenen, schrijven of spelling/taalwijs
3de en 4de leerjaar:
Oefenen voor rekenen, schrijven of spelling/taalwijs
Leerstof leren voor OW (leren herhalen en onthouden)
5de en 6de leerjaar:
Oefenen voor rekenen, spelling/taalwijs
Leerstof leren voor OW (leren samenvatten, schema’s maken, onthouden)
Franse woorden leren (leren onthouden)
Huistaken kunnen per leerling verschillend zijn, indien dit meer past bij wat de leerling nodig heeft.
Wat verwachten we van jou?
-

Dat je de schoolagenda nakijkt: heeft je kind de taken gedaan die erin staan?

-

Dat je kijkt of je kind het huiswerk begrijpt. Als dat niet zo is, noteer je dat op het huiswerk. Je hoeft
de leerstof niet zelf uit te leggen.

-

Merk je dat je kind iets niet kan? Praat erover met de leerkracht!

Agenda
Je kind heeft jouw hulp nodig om te leren in orde te zijn met de agenda. Kijk elke dag na of de taken
gemaakt zijn en de lessen geleerd. Onderteken elke vrijdag de agenda. Zo weet de leerkracht dat jullie
samen de agenda overlopen.
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Alleen naar huis
Leerlingen mogen nooit alleen naar huis, tenzij jij daar als ouder een schriftelijke toestemming voor
hebt gegeven.
In het begin van het schooljaar kan je een document ondertekenen waarin je verklaart dat je kind
alleen naar huis mag.
Heb je dit niet ingevuld, maar vind je dat je kind in de loop van het jaar toch wel alleen naar huis kan
op een veilige manier? Dan vraag je vooraf een document en geef je dat ondertekend af aan de
leerkracht of op het secretariaat.

Beeldmateriaal: foto's en filmpjes
Enkel het schoolpersoneel of personen met speciale toestemming mogen foto’s of filmpjes maken in
de school. Dit doen we om de privacy van iedereen te respecteren.
We maken geregeld foto’s of filmpjes waar we in de klas mee aan de slag gaan of op onze besloten
facebookpagina zetten. Hiermee willen we de sfeer in onze school vastleggen en op die manier laten
zien hoe we werken en hoe enthousiast onze kinderen zijn. Die foto’s en filmpjes kunnen we ook
gebruiken op onze website of voor promotiemateriaal zoals flyers, posters of banners.
Wij vragen hiervoor toestemming bij de inschrijving van je kind in de school. Heb je toen toestemming
gegeven, maar wil je niet dat jouw kind op die foto’s of beelden voorkomt, dan kan je dat aan juf
Rachab op het secretariaat laten weten.

Vieringen
Op de maandkalender staat aangegeven wanneer de vieringen gepland zijn. Tijdens een viering wordt
er gezongen, gedanst, een verhaal verteld of een toneeltje gespeeld,... rond een Bijbels thema. Telkens
is een andere klas aan de beurt om een stukje van de viering in te vullen.
Ouders zijn van harte welkom om een viering mee te beleven, als de Covid-19-maatregelen dit
toelaten.
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Smakelijke School: fruit, koek en soep van school
Dit schooljaar loopt de samenwerking met de Stad Antwerpen verder, waarbij we vanuit de school
ELKE DAG zelf fruit en koek aanbieden. Bovendien krijgt uw kind elke dag lekkere, verse groentesoep
bij de boterhammen! We willen hiermee enkele brede doelen nastreven:
-

Gezonde maaltijden: kinderen leren beter als ze elke dag voldoende gezond eten

-

Gelijke kansen: ELK kind heeft elke dag een gezonde maaltijd en gezonde snacks

-

Gezonde snacks: tijdens de schooluren krijgen alle kinderen de keuze uit 3 soorten koeken. We
kiezen voor 'droge' koeken: geen chocola, geen koffiekoek of croissant, maar een eenvoudige koek.
Zij krijgen ook elke dag keuze uit 2 of 3 soorten fruit. Zo vindt ieder kind wel iets lekkers!

-

Afvalarme school: onze koeken worden in grootverpakking aangekocht, waardoor we afval van
individuele verpakkingen vermijden.

Je hoeft dus géén fruit of koekje mee te geven! Enkel een gezonde lunch in de brooddoos en een
drinkfles met water is voldoende.
Heeft je kind zelf fruit of koeken mee, dan mag hij/zij dit bewaren voor na schooltijd of tijdens de
nabewaking.
Dit aanbod wordt mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning van de Stad Antwerpen.

JOEPIE! FEEST!
Is je kind jarig, dan wil je misschien trakteren op iets lekkers. Geef liever geen taart mee, want
we merken dat daar vaak veel van overblijft. Een droge cake, cupcakes, fruitsaté, snoepzakje,…
kan zeker wel. Koop geen speelgoedjes, dat gaat snel stuk of verloren.

TRAKTEER EENS OP EEN BOEK of EEN SPEL!
Doe eens iets anders… Je kan bij de verjaardag van je kind ook kiezen om een
boek of een spelletje te kopen voor gebruik in de klas, in plaats van snoep. Vraag
aan de leerkracht wat een goed boek of spel zou zijn. De naam van jouw kind
komt dan in het boek of spel te staan en het hele schooljaar kan jouw cadeau
opnieuw gebruikt worden!
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Schoolkosten
Alle kosten die gemaakt worden om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken, worden door
de overheid gedragen.
Verplichte kosten:
Om het onderwijs boeiend, motiverend en rijk te maken, mogen wij aan ouders een bedrag
aanrekenen dat gebruikt wordt voor uitstappen, workshops, voorstellingen, aankoop van materialen
die de lessen ondersteunen en de schooldag levendig en leuk maken. Dit is de ‘maximumfactuur’.
Daarnaast zijn er nog enkele bijkomende kosten voor materialen die je voor je kind aankoopt.
Maximumfactuur kleuterschool
Maximumfactuur lagere school
Turn T-shirt van de school
Turnpantoffels, turnbroekje, turnzak
Zwemzak, badpak of zwembroek
Brooddoos en hervulbare drinkfles MET NAAM

€45 per kind
€90 per kind
€8 per kind
Eigen aankoop
Eigen aankoop
Eigen aankoop

Kosten voor meerdaagse uitstappen mogen we voor de volledige duur van het lager onderwijs
maximum 450 euro aanrekenen. Dit wordt gespreid over 3 momenten in de schoolloopbaan van uw
kind:
Meerdaagse uitstap 1ste en 2de leerjaar
120€
Meerdaagse uitstap 3de en 4de leerjaar
140€
Meerdaagse uitstap 5de en 6de leerjaar
190€
Niet verplichte kosten:
Tot slot zijn er nog de kosten voor extra diensten die de school aanbiedt en waarin je de keuze hebt of
je deze al dan niet gebruikt.
Blijven ineten op school:
(Middagtoezicht 0.50€ + Smakelijke school
bijdrage 0.10€)
Voor- en naschoolse opvang
Schoolfoto’s:

Engels na school:
Andere naschoolse activiteiten (te plannen
volgens vraag en aanbod)

0.60€ per dag

0.65€ per begonnen half uur
Totaalpakket = 10€
klasfoto 4€
individuele portretfoto 3€
4 pasfoto’s 3€
Prijs nog te bepalen (start oktober)
Max. 3€ per uur
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De schoolfactuur kan je verwachten op volgende momenten:
•

November

•

Februari

•

Mei

•

Eindafrekening in juni

Je kan het juiste bedrag overschrijven op de schoolrekening:
IBAN: BE16 9730 7957 3174
BIC: ARSPBE22
Cash betalen kan enkel op het secretariaat bij juf Rachab, op maandag of donderdag vanaf 9u30.
Heb je vragen of problemen met de betaling? Stap even binnen bij juf Rachab op het secretariaat! We
kiezen altijd eerst voor overleg, zodat we samen een oplossing kunnen vinden!
Als de betaling uitblijft, ook na verschillende herinneringen, dan starten wij een dossier op bij Medulex,
een incassodienst die scholen hierbij ondersteunt.
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